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Dato: 3. juni 2009

Fremmødte: Lars Friis, Jesper Poulsen, Ejner Jørgensen, Svend Lodahl, Finn Pedersen, 
Benny Johansen og Pernille Brauer.

Afbud: Rene Madelung.

Referent: Pernille Brauer.

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde:
Referatet fra sidste møde 23. april blev godkendt uden kommentarer.

2. Siden sidst:
 LPC deltog d. 3. maj i 6-double turnering i Ballerup, med en flot 4. plads. 4 ud af 6 hold 

blev placeret.
 Der var stor opbakning om arbejdsdagen, med knap 30 fremmødte i løbet af dagen. 

Heinrich og Finn havde smugstartet, så skuret blev færdigt på dagen, og står nu flot. 
Efterfølgende er malerarbejdet næsten afsluttet, og grillen skrider godt frem, under 
Ejners kyndige hænder.

 Ranglisteturneringen er gået lidt i stå, da der de sidste 2 gange, har været DGI kampe 
på samme dag. Vi håber på stort fremmøde næste gang d. 10. juni.

3. Økonomi:
Vi har i øjeblikket et indestående i banken på kr. 67.000,- ud af det skal der hensættes kr. 
23.500,- til sponsorerne.

4. Rapport fra spillerudvalget:
Alle 3 DGI hold ligger nr. 1 i deres pulje.

 Dream-Team 4 vundne ud af 4
 Bennys hold 3 vundne ud af 3
 Ibs hold 3 vundne og 1 uafgjort

Intet nyt fra DPF turneringen siden sidste møde. 
14. juni afholder DGI 4 mands turnering i Rødovre.

5. Kommende stævner i Ledøje.
- Sponsorstævne:

 Stævneleder: Evt. Dan A, ellers Benny og Lars i fællesskab.
 Der er blevet handlet mad m.m. så der er styr på køkkenet.
 Finn køber øl og vand, Benny står for vin.
 Præmier – Svend, Benny og Finn.

- Ledøje Open:
 Stævneleder: Henrik Wolfhagen.
 Velkomst: Lars Friis.
 Køkken: Ulla, Karna og Karin.
 Gaver: Lars, Benny og Finn kontakter sponsorerne, om de evt. vil.
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 Minimum 16 hold skal tilmelde sig, ellers aflyser vi.
- DGI-tripleturnering: Vi afventer om der er tilmeldinger nok, hvilket ikke var tilfældet med 
doubleturneringen.
- DGI-stafet: Ulla står for køkkenet, hvilket er det eneste LPC skal sørge for.
- Støttestævne for forsamlingshuset:

 Gaver: Jesper P. med hjælp, spørger om sponsorerne vil støtte.
 Stævneleder: Benny.
 Invitation: Pernille udarbejder, omdelingen i postkasser deles vi om.
 Lars hører Hanne Madelung om vi må benytte det hun har skrevet, i L-S avisen.

6. Status fra sponsorudvalget.
Der er kommet flere sponsorer til siden sidst – Super
Ledøjegård.
BF Byg.
Glarmester Munck.
AC entreprise
og der er flere på vej……
Det vil nu være muligt at sponsorere skuret.
Sponsorstævnet afholdes 1. lørdag i juni – i år 6. juni.

7. Venskabsstævne med Nøddebohave.
Vi prøver at høre om grunden til at Nøddebohave aflyser, samt prøver at finde en løsning. Vi 
tager det op igen til næste møde.

8. Spillerbeklædning.
Vi arbejder stadig……

9. Næste bestyrelsesmøde.
Næste møde er onsdag 19/8 kl. 17:00.

10 Bordet rundt.
- Folk glemmer at skrive når de tager noget i køleskabet m.m. Mind lige naboen om at skrive 
når der tages noget, princippet bygger på gensidig tillid.
- Vi arbejder videre med stenbelægningen, foran klubhuset. Jørgen på Brydegård har nogle 
sten der kan bruges til formålet, han gerne vil forære klubben.
- Vi arbejder videre med ansøgningen til kommunen om overdækningen.
- Lars rykker for svar hos kommunen, ang. græsslåning på banearealet.

11. Lidt at gå hjem på.
Umm…. Benny gør det igen næste gang.


